
( ( В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерс г«а . інансів України 26 серпня 2014 року М' - ; < > 

(уредакці ї наказу Міністерства фінансів України від 2і) грудня 2і»|8 року № 120с>> 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної ради 

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних. Київської та Севастопольської міських рал. районних рад і рад міст обласного 
та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, 
сільс 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

13.01.2022 № 2 ^ 

0 1 0 0 0 0 0 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік 

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського 
Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

24711384 

(код за Є Д Р П О У ) 

2. 0 1 1 0 0 0 0 
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) 

Новоукраїнська районна рада 
(найменування відповідального виконавця) 

24711384 
(код за Є Д Р П О У ) 

3 . 0110150 0150 0 1 1 1 

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету) 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету) 

1131420000 

(код бюджету) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

1 508 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 508 700,00 гривень та 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 
26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового складання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення районної ради від 17.12.2021 року № 162 
"Про районний бюджет Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік". Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків 
районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень, рішення районної ради від 19.01.2022 року № 172 "Про внесення змін до рішення районної ради від 17 12.2021 року № 162 
"Про районний бюджет Новоукраїнського району Кіровоградської області на 2022 рік". 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п Ц і л ь д е р ж а в н о ї п о л і т и к и 

1 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності районної ради 



7. Мета бюджетної програми ( 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення ііяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі ї ї створення», міської, селищної, 
сільської ради та їх виконавчих комітетів. 

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 
2 Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень у відповідній сфері 

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

і 2 "і 4 5 
1 Виконання наданих законодавством повноважень 1 508 700,00 0,00 1 508 700,00 

У С Ь О Г О 1 508 700,00 0,00 1 508 700,00 

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
гривень 

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
Усього 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програми 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
затрат 

к ількість штатних одиниць од. 11,00 0,00 11,00 
13 од. Штатний розпис 11,00 0,00 11,00 

обсяг видатків грн кошторис на 2022 рік 1 508 700,00 0,00 1 508 700,00 
продукту 

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од Журнали реєстрації 500,00 0,00 500,00 

кількість прийнятих нормативно-правових актів 

од. 

Протоколи сесій районної ради, 
журнали реєстрації розпоряджень 

голови районної ради 
60,00 0,00 60,00 

ефективності 
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 

працівника 
од. 45,00 0,00 45,00 

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од 

Протоколи сесій районної ради, 
журнали реєстрації розпоряджень 

голови районної ради 
5,00 0,00 5,00 

витрати на утримання однієї штатної одиниці тис грн розрахункові дані 137 154,00 0,00 137 154,00 
якості 

співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до 
підготовлених 

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 



Щ вчасно виконанні листи, звернення заяви.ска? 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради 

ПОГОДЖЕНО: 
Фінансовий відділ Новоукраїнської РДА 
(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник фінансового відділу 
• н І ї ї ї ї П Ь , і 

13.01.2022 
(Дата погодження І • 

м п. 
-Я о 

100,00 0,00 

Микола ПОЛУЛЯХ 

( ініціалаініціал, прізвище) 

Галина ЮРЧИК 
(ініціали ініціал, прізвище) 


